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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 29-én 
megtartott, 09:00 órakor kezdődő nyilvános ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, Tanácskozó terem (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) 
 
Jelen vannak: Szerdai Károly alpolgármester, Farkas Béláné képviselő, Pásztor Roland képviselő, 
Angyal Tibor képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH jegyzői megbízott,  
 
Jegyzőkönyvvezető: Szerletics Kinga Ceglédi KÖH Szervezési Iroda testületi ügyintéző 

 
Szerdai Károly: Üdvözli a megjelenteket.  A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 tagú 
testületből 4 fő jelen van, a testület határozatképes. (A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete) 
Javasolja a meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását. Megkérdezi, hogy van-e a 
napirendhez további javaslat. 
 
Farkas Béláné képviselő: A Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság javaslatot tesz arra, hogy a 
Képviselő-testület Pásztor Imre részére - a 2021. évi költségvetés terhére - állapítsa meg a 
2020.évi jutalmát. Kérem hetedik napirendi pontban, sürgősségi indítványként tárgyaljuk meg a 
javaslatot  
 
Szerdai Károly alpolgármester: Szavazásra bocsátom a bizottság javaslatát, miszerint a képviselő-
testület a 7. napirendi pontban tárgyalja meg a polgármester jutalmával kapcsolatos sürgősségi 
indítványt.  
SZavazás 

Megállapítom, hogy egy igen és három nem szavazattal a képviselő-testület döntött arról, hogy a 
7. napi rendi pontban nem tárgyalja meg a polgármester 2020. évi jutalmának megállapítására 
vonatkozó sürgősségi indítványt, nem kerül felvételre a napirendi pontok közé a sürgősségi 
indítvány megtárgyalása. 
 
Mivel más javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátom a meghívóban kiküldött 
napirendeket. A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. 
 
NYILVÁNOS ÜLÉS: 
 
1.) Polgármester szabadság ütemének jóváhagyása E 

 Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző  
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

 
2.)   Kiegészített átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról    E 

  Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
3.) A Képviselő-testület 2021. II. félévi munkaterve M 
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
 Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
  
4.)   DAKÖV Kft pénzügyi beszámolója   E 
        Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
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5.)  Polgármesteri beszámoló M 
       Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
       Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
  
6.)  Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról E 

 Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya vezető-főtanácsos 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

 
7.)  Egyebek 
 
 
1.) Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása 
 Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete) 

 
Szerdai Károly alpolgármester: Az első napirendi pont, és itt kérném Sziváki Ibolya segítségét, 
hogy a polgármester úr szabadságának megtárgyalásáról döntünk jelenléte nélkül. 

Sziváki Ibolya: Igen, mert a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/c § 
2. bekezdése kimondja, hogy február 28.-áig a képviselő testület elé, munkáltaója elé kell 
terjeszteni az ő évi szabadságának beosztását. Ezt el kellett volna fogadni február 28-ig, de 
tekintettel a veszélyhelyzetre a polgármester úr döntött saját maga szabadságáról mert a 
jogszabályi kötelezettségnek eleget kellett tenni. Ez az előterjesztésben is benne volt, hogy 
amennyiben vége van a veszélyezhelyzetnek akkor a képviselő testület előterjeszti jóváhagyásra 
ezt a döntést. Most ez a döntés kerül jóváhagyásra. 

Szerdai Károly alpolgármester: Megkérem a tisztelt képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a 
polgármester úr szabadsága beosztásával és azt elfogadja szíveskedjék szavazni. Van-e valakinek 
hozzászólása? 
 
Vágó Béla: Nekem lenne megjegyzésem, de majd ha polgármester úr itt lesz akkor teszem fel a 
kérdést. 
 
Farkas Béláné képviselő: Az előterjesztést a bizottság tárgyalta. Tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 
előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 

Szerdai Károly alpolgármester: Jó, köszönöm! Nekem is lesznek kérdéseim ha a polgármester úr 
itt lesz. Továbbá majd akkor teszek hozzá megjegyzést.  

Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás 
 
Egyéb hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 
4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
1/2021. (VI. 29.) Ök. határozat 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján 
1.) Jóváhagyja Pásztor Imre polgármesternek a 7/2021. (II. 15.) polgármesteri határozattal 

megállapított 2021 évi szabadsága ütemezését, ennek megfelelően: 
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1.1. 2021 évben 39 munkanap alapszabadsággal, és 2021 évre áthozott 48 nap 
szabadsággal rendelkezik, amit 

1.2 a következő ütemezéssel kíván igénybe venni: 
 1.1.) február 15 - 19.  5 nap 
 1.2.) március 8. - 12.  5 nap 
 1.3.) március 22. - 26.  5 nap 

1.4.) április 12. - 16.  5 nap 
1.5.) május 10. - 14.  5 nap 
1.6.) május 25. - 28.  4 nap 
1.7.) június 7. – 18.  10 nap 
1.8.) július 12. – 23.  10 nap 
1.9.) augusztus 9 – 13.  5 nap 
1.10.) augusztus 23. – 27. 5 nap 
1.11.) szeptember 6. – 10. 5 nap 
1.12.) október 11. – 22.  10 nap 
1.13.) november 8. – 12. 5 nap 
1.14.) december 6. – 10. 5 nap 
1.15.) december 27. – 29. 3 nap 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati hivatalt a szükséges intézkedések megtételére 
Határidő: folyamatos Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
 
2.) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
      Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző   
      Szakmai előterjesztő: Salamonné Kelemen Zsuzsanna szakmai vezető  
  Dr. Szoboszlay Árpád Károlyné irodavezető 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete) 

Szerdai Károly alpolgármester: Második napirendi pontunk: kiegészített átfogó értékelés 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról , itt amit Sziváki Ibolya a bizottsági ülés 
keretén elmondott nekünk azzal a kiegészítéssel a képviselő tesztület elfogadja -e ?  

Pásztor Roland: Egyébként jár ki ide valaki? 

Sziváki Ibolya: Aki a beszámolót készítette Salamonné Kelemen Zsuzsanna leírja, hogy milyen 
tevékenységeket végeznek. 
 
Farkas Béláné képviselő: Az előterjesztést a bizottság tárgyalta. Tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 
előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 

Szerdai Károly alpolgármester Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb 
hozzászólás 
 
Egyéb hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 
4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
2/2021. (VI. 29.) Ök. határozat 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) Elfogadja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

96. § (6) bekezdése értelmében az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló 2020. évi – melléklet szerinti - kiegészített átfogó értékelést. 
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2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére, az 
értékelésnek a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának történő 
megküldésére. 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
3.) A Képviselő-testület 2021. II. félévi munkaterve 
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
 Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete) 

Szerdai Károly alpolgármester: A harmadik napirendi pont a képviselő testület 2020. II. félévi 
munkaterve.  
 
Farkas Béláné képviselő: Az előterjesztést a bizottság tárgyalta. Tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 
előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 

Szerdai Károly alpolgármester Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb 
hozzászólás 
 
Egyéb hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 
4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
3/2021. (VI. 29.) Ök. határozat 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. Elfogadja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. II. félévre 

érvényes munkatervét, a határozat melléklete szerint. 
2. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
 
4.) DAKÖV Kft pénzügyi beszámolója 
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete) 

Szerdai Károly alpolgármester: Gondolom mindenki átnézte a tájékoztatót, itt igazat adok Vágó 
Bélának, hogy a víz minősége nem jó, rozsdás, itt probléma van. Nem tudom mitől, de nem lehet 
a fonálféregre fogni mert az másképp viselkedik, itt rozsdás a víz. Nem akarok újra levet 
kiküldeni, nézzük meg mit válaszoltak előző levelünkre.  

Sziváki Ibolya: A levélre válaszoltak polgármester úrnak, előkeresem és mindenki megkapja.  
 
Farkas Béláné képviselő: Az előterjesztést a bizottság tárgyalta. Tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 
előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 

Szerdai Károly alpolgármester Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb 
hozzászólás 
 
Egyéb hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 
4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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4/2021. (VI. 29.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a „DAKÖV”Dabas és 
Környéke Vízügyi Kft, (Dabas, Széchenyi u. 3., a továbbiakban: Társaság) legfőbb szervének 
tagja 
1.) Elfogadja a „DAKÖV” Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas Széchenyi u. 3.) 2020. 

évi mérlegbeszámolóját. 
2.)  Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
 
5.) Beszámoló a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri döntésről 
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
 Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete) 
 
Szerdai Károly: Polgármester úr meghozta a határozatokat és itt szeretném, ha felolvasná ezeket 
Ibolya szó szerint. 
 
Sziváki Ibolya: Tehát a határozati javaslat Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Pásztor Imre polgármester beszámolóját 
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel, továbbá a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzet – 2020. november 4. és 2021. június 28. napja közötti – időszakában, 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében meghozott 
döntéseiről. 

Tudomásul veszi és indokoltnak ismeri el az alábbi önkormányzati rendeletek polgármester 
részéről történt meghozatalát. 
A közművelődési alapszolgáltatásokról és a feladat ellátásáról szóló 10/2020. (XI. 27.) 
önkormányzati rendelet, a helyi iparűzési adóról szóló 14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 11/2020.(XII. 22.) önkormányzati rendelet; 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet; 
Az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet.  
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének átmeneti szabályairól szóló 3/2021. (III. 18.) 
önkormányzati rendelet. Zárójeleben meg szeretném jegyezni, hogy ez a rendelet addig van 
hatályban amíg a veszélyhelyzet tart. Ha ez megszűnik a rendelet hatályát veszti. 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet; 
A 2020. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet és 
utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.  

Ezek a rendeletek születtek a veszélyhely alatt. 
 
Farkas Béláné képviselő: Az előterjesztést a bizottság tárgyalta. Tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 
előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 

Szerdai Károly alpolgármester Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb 
hozzászólás 
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Egyéb hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 
4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2021. (VI. 29.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete -  
1.) Elfogadja Pásztor Imre polgármester beszámolóját 

1.1. a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel, továbbá 
1.2. a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzet – 2020. november 4. és 2021. június 28. napja közötti – időszakában, 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében meghozott 
döntéseiről. 

2.) Tudomásul veszi és indokoltnak ismeri el az alábbi önkormányzati rendeletek polgármester 
részéről történt meghozatalát: 

2.1. a közművelődési alapszolgáltatásokról és a feladat ellátásáról szóló 10/2020. (XI. 27.) 
önkormányzati rendelet, 

2.2. a helyi iparűzési adóról szóló 14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 11/2020.(XII. 22.) önkormányzati rendelet; 

2.3. Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet; 
2.4. az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati 

rendelet 
2.5. az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének átmeneti szabályairól szóló 3/2021. (III. 18.) 

önkormányzati rendelet 
2.6. Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet; 
2.7. a 2020. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet és 

3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
 
6.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
 Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya vezető-főtanácsos 
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete) 

Szerdai Károly alpolgármester Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb 
hozzászólás 
 
Egyéb hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 
4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2021. (VI. 29.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - 
1.)  Elfogadja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-ei 

ülése óta hozott - de még nem teljesített - határozatokról szóló beszámolót. 
2.)  Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal   Felelős: Pásztor Imre polgármester 
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7.) Egyebek 
 
Szerdai Károly alpolgármester: Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül van-e 
kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat.  
 
Megköszöni a jelenlévők megjelenését, és tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel nem érkezett, 
egyéb kérdés és egyéb hozzászólás nem hangzott el, így Szerdai Károly alpolgármester a testületi 
ülést 9.30 órakor berekeszti. 

 
 

K. m. f. 
 

      Dr. Diósgyőri Gitta                                   Szerdai Károly 
       címzetes főjegyző                                                          alpolgármester 
nevében és megbízásából eljáró 
 
 
        Sziváki Ibolya 
      jegyzői megbízott 
 


